
OKRO W SOSW W ZŁOTEJ 

W roku 2020 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej  

w ramach porozumienia nr MEN/2017/DWKI/ 1952 zawartego w dniu 11 

grudnia 2017r. w Warszawie pomiędzy MEN a Starostwem Powiatowym  

w Brzesku koordynował działania rządowego programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem realizacji programu było zapewnienie 

interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę. 

Program skierowany został do dzieci od urodzenia do podjęcia nauki  szkolnej 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.  

W 2020 roku wczesnym wspomaganiem w Ośrodku koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczym objętych było 14 dzieci w wieku od 1 do 8 lat. 

Pracownicy OKRO prowadzili z dziećmi zajęcia logopedyczne, psychologiczne, 

fizjoterapeutyczne, pedagogiczne, zajęcia z integracji sensorycznej oraz 

dogoterapii.   

W ośrodku organizowaliśmy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art.127 ust.19 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe  

( Dz.U. z 2017r. poz. 59 i 949).        

OKRO  współpracowało z instytucjami takimi jak Miejskie i Gminne Ośrodki 

Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Brzesku, a także jednostkami organizacyjnymi udzielającymi opieki 

zdrowotnej i jednostkami organizacyjnymi systemu   oświaty.   

 Pracownicy OKRO starali się wzmocnić kompetencje rodziców dzieci 

objętych WWRD. Wspólnie z terapeutami rozpoznawali Oni problemy 

funkcjonowania dziecka i uczestniczyli w planowaniu działań terapeutycznych. 

Terapeuci ukierunkowywali pracę rodzica z dzieckiem poprzez udzielanie 

wskazówek i instruktażu, udzielali praktycznych informacji dotyczących 



możliwości dostosowania otoczenia do dysfunkcji rozwojowych dziecka. Na 

bieżąco konsultowali również niepokojące zachowania dziecka.  

W związku z decyzją Rządu w sprawie zamknięcia placówek oświatowych 

 i innych instytucji w celu zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się 

koronawirusa, nasz Ośrodek realizujący Program „Za życiem” z uwagi na 

bezpieczeństwo Uczestników Programu i osób prowadzących zajęcia zawiesił  

na 2 miesiące realizację Programu. 

Ze względu na problemy związane z pojawieniem się pandemii rodzice 

podopiecznych mieli możliwość uczestnictwa tylko w jednym spotkaniu na 

żywo w którym miała miejsce wymiana doświadczeń pomiędzy samymi 

rodzicami. Wychodząc naprzeciw prośbom rodziców specjaliści pracujący  

z dziećmi przygotowali w formie ulotek informacje poruszające problemy 

często pojawiające się u ich podopiecznych. Pozostałe konsultacje odbywały się 

już indywidualnie pomiędzy rodzicem a danym specjalistą. 

Zespół dokonywał okresowej oceny postępów i trudności w funkcjonowaniu 

dziecka oraz identyfikował czynniki ograniczające jego aktywność  

i uczestnictwo w życiu społecznym. Rodzice dzieci korzystających z pomocy 

mogli na bieżąco zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące realizacji 

programu.  

Rodzice dzieci wypełniali pod koniec roku ankietę ewaluacyjną oceniając pracę 

OKRO i jego specjalistów. 

Analiza ankiety wskazała, iż zdecydowana większość rodziców bardzo 

pozytywnie oceniła udzielone wsparcie w programie „Za życiem” w 2020 roku 

oraz nie zgłosiła uwag w sprawie modyfikacji programu. Rodzice wyrazili chęć 

spotkań ze specjalistami jako dodatkową formę wsparcia, którymi byliby 

zainteresowani (w obecnym roku było to bardzo utrudnione w związku  



z wybuchem pandemii koronawirusa). Zarówno rodzice jak i specjaliści zgłosili 

potrzebę dalszej kontynuacji oddziaływań specjalistycznych w roku 2021. 
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